Årsberetning
2014 : 15

Kære medlem af DANSK IT
På disse sider finder du DANSK IT’S årsberetning for foreningsåret 2014/15, der strækker sig fra 1.
april 2014 til 31. marts 2015.
I første del af beretningen kigger DANSK IT’s formand Carsten Nørgaard tilbage på, hvordan året er
forløbet for DANSK IT i forhold til økonomien og i forhold til medlemstilbud.
Anden del handler om de aktiviteter, som DANSK IT særligt har beskæftiget sig med i løbet af året.
Vi håber, du har lyst til at læse beretningen og deltage på DANSK IT’s årsmøde og generalforsamling, der løber af stablen 28. maj 2015.
Du kan tilmelde dig årsmødet og efterfølgende generalforsamling på www.dit.dk
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Fremgangen fortsætter
af Carsten Nørgaard, formand, DANSK IT
DANSK IT kunne også i 2014/15 opleve stigende brug af foreningens medlemstilbud.
Antallet af medlemmer steg i året fra 6.270 til 7.400, hvilket er det højeste antal medlemmer
DANSK IT nogensinde har haft. Også den årligt tilbagevendende konference ”Offentlig digitalisering – på vej mod d-land” satte rekord med tæt på 1.200 deltagere. En stigning på mere end 200
deltagere i forhold til året før. Med etableringen af udvalget for digitale kompetencer og erhvervsudvalget er DANSK IT’s politiske arbejde desuden blevet styrket med ekspertviden om blandt andet børns og unges it-kompetencer og om digitaliseringen af små- og mellemstore virksomheder.
Det sammen med, at DANSK IT’s medlemmer tager godt imod mange andre af foreningens
aktiviteter gør, at DANSK IT i år kommer ud med et solidt overskud. Hermed er der taget endnu et
væsentligt skridt i genopbygningen af egenkapitalen i foreningen.
Men selvom megen fokus har været lagt og stadig lægges i at langtidssikre DANSK IT, betyder det
ikke, at medlemstilbud og muligheder ikke er blevet udviklet og udvidet. Tværtimod!

Flere tilbud

I foreningsåret har vi kunnet tilbyde medlemmer af DANSK IT at deltage gratis på 76 på vej hjemmøder og webinarer. Det er 11 flere gratis møder end året før. Vi er desuden gået i gang med at
tilbyde streaming på flere møder, så de medlemmer, der bor langt væk, har mulighed for at deltage online. I det nye foreningsår vil det blive muligt at deltage online på endnu flere gratis møder.

Carsten Nørgaard, formand

Også i forhold til arbejdet med de unge har DANSK IT skruet op for aktiviteterne.
I året har vi dannet en netværksgruppe, hvor it-studieforeninger kan mødes på tværs af uddannelsesorganisationer for at udveksle gode idéer og erfaringer. At det samtidig er blevet gratis for
it-studerende at blive medlem af DANSK IT har ført til, at vi er kommet i tættere kontakt med
mange flere unge it-professionelle. Et område der også fremover vil blive yderligere udviklet.
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Ny konference og netværk

Efteråret 2014 afholdt DANSK IT endvidere sin første IT i praksis® konference. Konferencen, der
henvender sig til ledere i det private erhvervsliv, tager sit afsæt i de problemstillinger, som afdækkes i den årlige rapport ‘IT i praksis®’ fra Rambøll Management og DANSK IT. Med over 100 deltagerne kom konferencen godt fra start og afholdes igen i efteråret 2015. Ambitionen er at bygge
konferencen op til at være det årlige mødested for it-ledere.
I de sidste 12 måneder er der desuden blevet etableret en række nye netværk. Det samlede antal
netværksmedlemmer er hermed steget.

Flere virksomhedsaftaler

For et par år siden åbnede DANSK IT op for, at de virksomheder, som har et større antal medarbejdere, der er interesserede i medlemskab af DANSK IT, kan melde dem samlet ind i foreningen.

Antallet af medlemmer steg i
året fra 6.270 til 7.400, hvilket
er det højeste antal medlemmer DANSK IT nogensinde har
haft.

Siden har stadig flere virksomheder og organisationen fundet det interessant at give deres
medarbejdere adgang til kompetenceudvikling gennem DANSK IT’s kurser, konferencer, netværk
mv. Alene i år er der indgået fem nye virksomhedsaftaler og den aftale, der blev indgået med
Finansforbundet i 2012, er blevet videreført og styrket. Blandt andet gennem en række på vej
hjem-møder og en videoproduktion om fremtidens it-kompetencer.

Fokus på mærkesager

På den fag-politiske front er DANSK IT’s syv fagråd i gang med at arbejde med mærkesager.
Blandt andet har fagrådet for Projekt-, Program- og Porteføljeledelse gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt projektledere med henblik på at opsamle aktuelle, praktiske erfaringer
med projekt- og porteføljeledelse. Hermed vil fagrådet finde frem til de områder inden for projektarbejdet, der ved dialog, debat, vidensopbygning og ændrede arbejdsformer bedst kan bidrage
til at højne kvaliteten af projektarbejdet i it-Danmark.
Fagrådet for it-drift og –service er på vej med en undersøgelse og et sæt anbefalinger. Her skal
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det afdækkes, hvad konsekvenserne er af, at mange virksomheder og myndigheder må slås med
forældede it-systemer. Anbefalingerne skal handle om, hvordan virksomheder kan tage de forældede it-systemer ud af drift.

It skal løfte hele samfundet

På den it-politiske front har udvalget for it i den offentlige sektor i løbet af året holdt møder med
en række nøglepolitikere på Christiansborg for at komme med DANSK IT’s input til den næste
store fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, som snart skal ligge klar.
DANSK IT mener blandt andet, at strategien bør være meget mere end et projektkatalog med en
række enkeltstående initiativer, som ganske vist løfter digitaliseringen, men som ikke strategisk
løfter og skaber sammenhæng i hele samfundet.
Blandt andet kan man med fordel binde erhvervs- og uddannelsespolitikken tættere sammen. Hvis for eksempel det offentlige afsatte millioner til at udvikle digitale læremidler, ville
skolelærere og programmører finde sammen om at udvikle spændende nyt. Hvis der samtidig er
et krav om, at læremidlerne skal findes på både dansk og engelsk, vil de være klar til eksport.

I året har vi dannet en netværksgruppe, hvor it-studieforeninger
kan mødes på tværs af uddannelsesorganisationer for at udveksle gode idéer og erfaringer.

Sidste år etablerede DANSK IT to nye politiske udvalg. Et udvalg for digitale kompetencer og et erhvervsudvalg. Udvalget fra digitale kompetencer har taget initiativ til at udarbejde et katalog over,
hvilke digitale kompetencer børn og unge skal have for at fungere i et digitalt samfund. Erhvervsudvalget har valgt at sætte spot på nogle af de it-udfordringer de mindre virksomheder må slås
med, med deres ofte begrænsede interne adgang til it-kompetencer.

It-sikkerhed og tillid

Et af de it-områder, som har optaget DANSK IT og mange danskere i året, er it-sikkerheden og den
digitale tillid.
I forbindelse med Se og Hør-sagen påpegede DANSK IT i blandt andet TV2 Nyhederne, at det store
problem er, at sådanne sager risikerer at få tilliden til de systemer, der håndterer vores personoplysninger, til at briste.
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En problemstilling som DANSK IT tog op igen i en undersøgelse fra marts 2015. Undersøgelsen
viser blandt andet, at mere end hver fjerde dansker slet ikke eller kun i mindre grad har tillid til
it-sikkerheden i det offentlige, og næsten halvdelen tror ikke meget på, at det offentlige er i stand
til forhindre, at ansatte snager i borgernes persondata. DANSK IT har i den forbindelse slået til
lyd for, at man kommer mistilliden til livs ved at give borgerne mere indsigt og kontrol med deres
egne data.
Også it-sikkerheden i virksomhederne har DANSK IT sat fokus på. En undersøgelse gennemført
sammen med Berlingske viser, at det svageste led er den enkelte medarbejder. DANSK IT anbefaler mere uddannelse af medarbejdere i virksomhedernes it-sikkerhed.

På den it-politiske front har
udvalget for it i den offentlige
sektor i løbet af året holdt
møder med en række nøglepolitikere på Christiansborg
for at komme med DANSK
IT’s input til den næste store
fællesoffentlige digitaliser-

Fremtiden for DANSK IT

Alt i alt ser fremtiden lys ud for DANSK IT. Og det skyldes ikke mindst, at medlemmerne med
deres viden og arbejde skaber de attraktive rammer, der gør det muligt at udvikle og afholde
højkvalitets konferencer, kurser, netværk, politiske aktiviteter og meget andet.
Det er også medlemmerne, der er grundlaget for at tiltrække nye medlemmer, som er interesserede i at være aktive i en forening, hvor der er god mulighed for at være med til at påvirke de
små og store it-beslutninger, der tages i Danmark. Vel og mærke på en måde så det både gavner
den enkelte bruger, virksomhederne og hele samfundet.
Stor tak til de mange, der lægger et ekstraordinært arbejde i foreningen. Det er altid en stærk
oplevelse at møde personer og grupper, der i den grad brænder for deres fag og holdninger.
På gensyn i 2015/16. Jeg håber, vi ses på årskonferencen den 28. maj.
Tak for dette foreningsår
Carsten Nørgaard
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DANSK IT: Kompetenceudvikling, holdninger og indflydelse
Med 7.400 medlemmer er DANSK IT landets største interesseorganisation for it-professionelle. Ud
over at være en naturlig deltager i debatten om informationsteknologien tilbyder DANSK IT også
en bred vifte af kompetencegivende aktiviteter.
DANSK IT arbejder uafhængigt af leverandørerne samt politiske tilhørsforhold, fagforenings- eller brancheforeningsinteresser og har som mission at varetage medlemmernes professionelle
interesser. Det sker blandt andet ved at lave målrettede aktiviteter fra medlem til medlem herunder professionelle netværk, konferencer, kurser og på vej hjem-møder. DANSK IT er desuden
certificerende myndighed for en lang række internationalt anerkendte it-uddannelser for såvel
it-professionelle som it-brugere.
Som medlem af DANSK IT bliver man hermed en del af et professionelt fællesskab, der har noget
på hjerte - en mission, der skal fremme it-udviklingen, der hvor det skaber værdi i samfundet. Ikke
kun til fordel for de it-professionelle, men også for den enkelte borger og samfundet. DANSK IT
repræsenterer som uafhængig interesseorganisation således medlemmernes it-faglige interesser
på den politiske scene samtidig med, at man som medlem af DANSK IT kan få udviklet og styrket
sin karriere gennem fortsat kompetenceudvikling.

Organisation

DANSK IT er organiseret med en bestyrelse, syv fagråd, en række udvalg samt et sekretariat, der
arbejder med konferencer, netværk, politik, kompetenceudvikling, certificering, kommunikation,
medlemsservice og it.
DANSK IT har fire politiske udvalg: Et udvalg for it i den offentlige sektor, et udvalg for sundheds-it,
et udvalg for digitale kompetencer og et erhvervsudvalg.
Udvalget for it i den offentlige sektor arbejder for at fremme den offentlige digitalisering, således at
den i et stadigt stigende omfang ikke alene kommer til at understøtte, men også aktivt bidrage til at
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forme og udvikle den offentlige sektor. Det sker blandt andet ved at udarbejde anbefalinger, afgive
høringssvar og deltage i den offentlige debat. I foreningsåret har udvalget primært arbejdet med at
give politikerne input til den næste fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.
Udvalget for sundheds it har i året set på mulighederne inden for sundheds-it samt den politiske og
administrative styring omkring udviklingen og implementering af sundheds-it.
Udvalget for digitale kompetencer – som består af repræsentanter fra undervisningsverdenen, forskningsverdenen og erhvervslivet – er i færd med at give et bud på, hvilke digitale kompetencer
børn og unge bør opnå.
Erhvervsudvalget har særligt fokus på, at flere virksomheder i SMV-segmentet tænker tilstrækkeligt
offensivt, gennemfører de nødvendige teknologiske satsninger og opnår de mulige gevinster
Læs mere om DANSK IT’s udvalg

Fagråd

Fagrådene i DANSK IT er faglige kraftcentre, der på basis af et højt fagligt niveau markerer sig ved at
udarbejde foreningens faglige tilbud som fx konferencer til medlemmerne og som fremmer it-faglige synspunkter - fx ved at lave anbefalinger og guider. Foreningens syv fagråd dækker en bred vifte
af it-faglige discipliner. Fra ”Strategi og ledelse” ”IT-drift og –service”, ”IT og Jura”, ”Informationssikkerhed”, ”Projekt-, Program- og Porteføljeledelse (P3M)”,”Business & IT Alignment ” til ”Finans-IT”.
Fagrådene har i årets løb blandt andet arbejdet med udviklingen af mærkesager inden for deres
respektive områder. For eksempel har fagrådet for Projekt-, Program- og Porteføljeledelse gennemført en større undersøgelse af, hvordan det står til med it-projektledelsen i danske virksomheder.
På baggrund af undersøgelsen vil fagrådet i den kommende periode sætte fokus på porteføljestyring og valg af hvilke projekter, der sættes i gang, gevinstrealisering samt på den organisatorisk
implementering af it-projekter.
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Fagrådet for it-drift og service er på vej med en undersøgelse og et sæt anbefalinger til, hvordan
virksomheder kan tage forældede systemer ud af drift.
Læs mere om DANSK IT’s fagråd

Danmark 3.0-projektet

Danmark 3.0-projektet arbejder med at sætte fokus på Danmarks transformation fra i-land til dland – et land, der målrettet baserer økonomien og udviklingen på de digitale muligheder.
I foreningsåret har projektet startet en serie af debatarrangementer under overskriften ”Mens vi
venter på strategien”. Foreløbig er der afholdt to debatarrangementer, som har sat fokus på nogle
af de problemstillinger som den næste fællesoffentlige digitaliseringsstrategi bør adressere. Der
er tale om henholdsvis et debatmøde om ”Lovgivningsprocessen i d-land” og et om ”Fremtidens
folkeskole”. Danmark 3.0-projekt var også med på Folkemødet på Bornholm, hvor den stod på en
debat om Danmarks transformation til d-land.
Læs mere om Danmark 3.0 her
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Kompetenceudvikling
Konferencer

Der har i foreningsåret været afholdt 12 konferencer, der blandt andet har haft fokus på informationssikkerhed, arkitektur, it-projektledelse og outsourcing.
Årets mest velbesøgte konference var ’Offentlig digitalisering 2015’, der i år slog alle rekorder ved
at samle tæt på 1.200 deltagere i Aarhus for at debattere Danmarks digitaliseringsindsats nu og
fremover.
Konferencen ”IT Service Management” er et samarbejde mellem DANSK IT og itSMF, hvor de to
foreninger arbejder på at samle alle, der arbejder med IT Service Management til én stor årlig
konference. Konferencen blev holdt i efteråret 2014 over 2 dage med omkring 150 deltagere.
Samarbejdet mellem de to foreninger fortsætter, og der arbejdes på en lignende konference for
efteråret 2015.
2014 var også året hvor DANSK IT inviterede it-chefer og it-direktører til konferencen ”IT i praksis”.
Konferencen tager udgangspunkt i rapporten ’IT i praksis®”, som Rambøll udgiver hvert år i samarbejde med DANSK IT. Programmet bød bl.a. på indlæg fra Robin Johnson (Maersk Line), Eivind
Colding (Novo) og Erik Brynjolfsson (MIT). Konferencen samlede over 100 deltagere.
Læs mere om DANSK IT’s konferencer

Netværk

Netværksområdet i DANSK IT har gennemgået en stor udvikling det forgangne år. En udvikling,
som har givet positiv effekt ud i hvert enkelt netværk.
Udviklingen har betydet en mere struktureret proces i forhold til administration, der har bragt
sekretariat, facilitatorer og netværk tættere på hinanden. Blandt andet har facilitatorerne fået
deres eget netværk, hvor de kan dele erfaringer.
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Der er gjort meget for at sikre den forsatte fornyelse i netværkene og dermed, at alle får det bedst
mulige udbytte. Dette har betydet, at der samlet set er kommet flere deltagere i netværkene.
Endvidere er der kommet nye netværk til som Digital Dannelse og Offentlig digitalisering øst,
mens andre har fået en ny start som ITIL i praksis. Vi har også kunne byde velkommen til ITOutsourcing, Projektledelse I og II m.fl. i nye rammer som netværk.
Alt i alt er netværksområdet inde i en positiv udvikling med flere netværk og flere deltagere i de
enkelte netværk. En udvikling, som DANSK IT vil arbejde for at forsætte i det kommende år.
Læs mere om DANSK IT’s netværk

Kurser for it-professionelle

DANSK IT har i året tilbudt 34 forskellige kurser inden for områder som forretningsstruktur, projektledelse, metoder til projektstyring, arkitektur, kommunikation, teambuilding og ledelse.
Flere af kurserne er bygget op på en måde, så de kan afsluttes med en international anerkendt
certificering som TOGAF™, COBIT®, Agil projektledelse eller Kepner-Tregoe®. Hermed får man
fordelen af at få et bevis på sine kompetencer, som man kan tage med sig videre i sit karriereforløb.
I foreningsåret har vi fokuseret på at favne it-professionelle, så vi når rundt om hele forretningen,
uanset om man er projektleder, arkitekt eller udvikler. Vi har valgt at hæve vores standard, så vi er
sikre på, at medlemmerne får kvalitetskurser. Det gælder blandt andet kurset Agil projektledelse
inklusiv certificering.
DANSK IT har også valgt at øge fokus på konkrete værktøjer til vores medlemmer. DANSK IT har
således i år udbudt flere kurser, hvor e-læring og manualer giver kursisterne konkrete værktøjer,
de kan tage med hjem efter endt kursus.
Det kommende år vil DANSK IT på kursussiden have forsat fokus på at give medlemmerne konk12

rete metoder og værktøjer, som de kan bruge i deres dagligdag, og vi vil også have øget fokus på
spændingsfeltet mellem forretning og it-udvikling.
Læs mere om DANSK IT’s kurser

Professionel Certificering

DANSK IT har i årets løb indledt et tættere samarbejde med den internationale certificeringsorganisation EXIN i Holland. Samarbejdet betyder et øget fokus fra DANSK IT’s side på at udbyde et
større spektrum af internationalt anerkendte certificeringer i samarbejde med en stærk spiller i
markedet.
På en række certificeringer, herunder specielt ITIL og Prince2, vil DANSK IT fremover i Norden
tilbyde eksaminer gennemført af EXIN, mens DANSK IT fortsat står for support og hjælp med
gennemførelse af eksaminerne for vore lokale kursusudbydere.
Et nyt initiativ fra DANSK IT er at gå ind i den certificering inden for Asset Management, som nu
udbydes af organisationen ITAMOrg. Sammen med EXIN er DANSK IT nu certificeringspartner for
ITAMOrg for de nordiske lande og står for de uvildige eksaminer på området.
Det udvidede samarbejde med EXIN inden for professionel certificering suppleres med yderligere
to certificeringsområder, som DANSK IT fokuserer på; ISTQB inden for software test og IT Arkitektur.
Læs mere om DANSK IT’s certificeringer for it-professionelle
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Certificeringer for it-brugere

DANSK IT tilbyder certificeringer til it-brugere på mange niveauer. Fra ICDL®, der er en international standard inden for it-brugerkompetencer til ICDL® Avanceret, som er en international
certificering for superbrugere. DANSK IT tilbyder også kompetenceafklaring, så man kan sætte
ind på præcis de områder, hvor der er huller i it-færdighederne. I foreningsåret er der blevet
gennemført cirka 3.000 certificerings- og kompetenceafklaringstest.
Læs mere om DANSK IT’s certificeringer for it-brugere

På vej hjem-møder

DANSK IT har i dette foreningsår tilbudt medlemmerne gratis deltagelse på 76 på vej hjemmøder og webinarer. En del af møderne er blevet tilbudt i samarbejde med IDA IT og Prosa.
De mest velbesøgte møder var ”Drop estimaterne” (112 deltagere), ”Agile og PRINCE2®” (82
deltagere) og ”Fremtidens kompetencer” (63 deltagere).
Vi er desuden begyndt at tilbyde streaming som en mulighed for at deltage online på vores
møder. Det gør vi blandt andet for at give bedre mulighed for, at medlemmer uden for Københavnsområdet kan deltage. I det forgangne år har streaming været en mulighed på syv af de
afholdte møder, og i det kommende år skruer vi endnu højere op for frekvensen.
Endvidere har vi i året, der er gået, afholdt en tema-række af på vej hjem-møder i samarbejde
med Finansforbundet under overskriften ”Fremtidens it-kompetencer”. Dét tilbud har en lang
række af vores medlemmer benyttet sig af. Samtidig har projektet mundet ud i en videoproduktion, som kan ses på Finansforbundets YouTube-kanal.
Læs mere om DANSK IT’s på vej hjem-møder
Besøg DANSK IT’s webinarbibliotek
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Virksomhedsaftaler

Inden for det sidste år er der indgået 5 nye virksomhedsaftaler, og disse har bidraget til den
vækst i antallet af medlemmer, som DANSK IT har opnået i det forløbne år. Der er bl.a. indgået
aftale med Københavns kommune, PA Consulting og LB forsikring.
Stadig flere virksomheder og organisationer finder der interessant at melde et større antal
medlemmer ind i DANSK IT, især for at udnytte mulighederne for kompetenceudvikling gennem konferencer, netværk, kurser mv.
Den aftale, der blev indgået med Finansforbundet i 2012, er blevet videreført i 2014, og
samarbejdet er blevet styrket yderligere. Blandt andet gennem et projekt omkring fremtidens
kompetencer, som har udmøntet sig i en film med nogle af de vigtigste spillere i den finansielle
sektor. Endvidere er der afholdt en række på vej hjem-møder omkring emnet ”fremtidens
kompetencer”.

Gratis årsmøde

Et af DANSK IT’s medlemstilbud er den gratis årskonference, der afholdes i forbindelse med
generalforsamlingen. Sidste år blev konferencen afholdt hos Rambøll i København.
Konferencen bød blandt andet på oplæggene, ”It skaber liv” ved Jan Madsen, professor, DTU
samt ”Smart Cities” ved Henrik Rosenberg Seiding, director, Rambøll.
Læs om sidste årsmøde
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Mærkesager og politik
En stor del af foreningens politiske indsats for at gøre Danmark til et d-land sker i det daglige
arbejde gennem kontakt til en lang række eksterne samarbejdspartnere såsom politikere, centrale embedsmænd, journalister og andre organisationer.
DANSK IT er bl.a. repræsenteret i Rådet for Digital Sikkerhed, Forbrugerklagenævnet, DIFO,
Teleforum, Netneutralitetsforum, Teknologirådets repræsentantskab, EU-specialudvalget for
Konkurrenceevne, Vækst og Forbrugerspørgsmål, Voldgiftsinstituttets fagudvalg for IT-ret og emærkets bestyrelse.
Herudover blander DANSK IT sig løbende i den aktuelle samfundsdebat.
I løbet af året har DANSK IT blandt andet sat fokus følgende sager:

Lav en it-strategi for hele samfundet

Til sommer skal den næste plan for digitaliseringen af den offentlige sektor være færdig. DANSK
IT har ved flere lejligheder påpeget, at den næste digitaliseringsstrategi bør være meget mere
end et projektkatalog med en række enkeltstående initiativer, som ganske vist løfter digitaliseringen, men som ikke strategisk løfter samfundet og skaber sammenhæng.
I stedet bør den næste digitaliseringsstrategi udvides til at lægge en retning for, hvordan digitaliseringen udnyttes til at løfte og skabe sammenhæng i hele samfundet.
Læs mere her
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Kendis-overvågning: Symptom på nationale sikkerhedsproblemer

Se og Hør-sagen risikerer at få tilliden til de systemer, der håndterer vores personoplysninger til
at briste. Derfor er der behov for et klart svar på, om noget tilsvarende kan lade sig gøre andre
steder, var budskabet fra DANSK IT i flere medier, da Se og Hør-sagen rullede sidste år.
Læs mere her

Behov for bredbåndsgaranti

DANSK IT præsenterede i februar sine bredbåndsholdninger på en Christiansborg-konference
om, hvordan alle i Danmark får adgang til digital infrastruktur og tjenester i verdensklasse.
Budskabet var, at bredbåndsadgang er gået hen og blevet en infrastruktur på linje med fysiske
infrastrukturer. Men der mangler at blive taget en beslutning om, hvilken hastighed leverandørerne som minimum skal kunne levere, og hvem der skal betale regningen, hvis kravet bliver en
underskudsforretning for leverandørerne.
Der bør derfor fastsættes en minimums bredbåndskapacitet ud fra, hvad initiativerne i den
fællesoffentlige digitaliseringsstrategi kræver. Og denne kapacitet bliver man nødt til løbende af
revidere efterhånden, som behovene udvikler sig.
Læs mere her

Lovforslag åbner op for mere registrering af persondata uden for demokratisk kontrol

Et lovforslag om Center for Cybersikkerhed vakte sidste sommer bekymring blandt flere organisationer. Deriblandt DANSK IT, der hæftede sig ved, at centret tilsyneladende får meget
vide rammer til at opsamle og anvende persondata. - Det følger af forarbejderne til lovforslaget,
at behandlingen af personlige data skal være undtagelsen. Det er imidlertid på ingen måde
reflekteret i selve lovforslaget. Tværtimod synes der her altid at kunne findes en hjemmel til
at opsamle og anvende store mængder persondata, lød advarslen fra Henrik Mansfeldt Witt,
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medlem af DANSK IT’s fagråd for It og Jura, da han deltog i Folketingets Retsudvalg ekspertmøde
om sagen.
Læs mere her

Behov for supplerende vækstplans-initiativer for SMV’er

DANSK IT hilste i året regeringens nye vækstplan for digitalisering i Danmark velkommen. Og
fandt det glædeligt, at man ønsker at give små og mellemstore virksomheder mere hjælp til at
udnytte de digitale teknologier. Blandt initiativerne er tiltag, der er set før. DANSK IT foreslog i
forbindelse med offentliggørelsen af vækstplanen, at den blev suppleret med ordninger, der gør
det mere overskueligt og billigere for SMV’erne at gå den direkte vej og få sparring hos private
rådgivere. Det kunne fx foregå via en klippekortsordning, hvor SMV’erne fik mulighed for at
anvende nogle af de offentlige støttekroner til rådgivning fra udvalgte private virksomheder,
Læs mere her

Myten om digitale indfødte er en sovepude

Vi lader de fremtidige generationer i stikken, hvis vi tror, at de helt af sig selv får de digitale
kompetencer, som der bliver brug for i fremtiden, var budskabet fra formanden for DANSK IT’s
nyetablerede udvalg for digitale kompetencer Klaus Kvorning Hansen, da han fortalte om det
nye udvalg i flere medier.
Læs mere her

Undersøgelser og anbefalinger

DANSK IT gennemfører regelmæssigt rundspørger og undersøgelser blandt it-professionelle og
almindelige danskere om aktuelle problemstillinger.
I år er der blevet spurgt ind til danskernes holdning til filmproducenternes forslag om, at der
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skal film-afgift på internetforbindelser. Danskernes tillid til it-sikkerheden i den offentlige sektor
er også blevet undersøgt, ligesom DANSK IT har undersøgt, hvordan det står til med it-projektledelsen i danske virksomhed, samt hvordan it-trusselsbilledet ser ud fra de it-sikkerhedsansvarliges stole.
Konklusionerne fra rundspørgerne er blevet anvendt til at rejse problemstillingerne i medierne
og til at informere medlemmerne. Se en oversigt over DANSK IT’s medieoptræden 2014 og
2015
Undersøgelserne og anbefalingerne har blandt andet ført til historier som:
•
Mere end hver fjerde dansker har slet ikke eller kun i mindre grad tillid til it-sikkerheden
i det offentlige, og næsten halvdelen tror ikke meget på, at det offentlige er i stand til
forhindre, at ansatte snager i borgernes persondata.
Læs mere her
•

Danske virksomheder har gang i alt for mange projekter på en gang. Det er ikke usædvanligt, at en virksomhed har mere end 20 it-projekter undervejs ad gangen.

Læs mere her
•

77 procent af danskerne erklærer i en ny undersøgelse, at de ikke er villige til, at betale
en film-afgift oven i prisen for deres internetforbindelse, så den danske filmbranche kan få
tilført ekstra støttemidler.

Læs mere her
•

Det er medarbejdernes manglende kendskab til it-sikkerhed, som flest it-sikkerhedskyndige (68 procent) peger på, er den største udfordring for virksomhedens it-sikkerhed.

Læs mere her
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Rambøll og DANSK IT publicerer hvert efterår endvidere rapporten ”IT i praksis”, som er en
større temperaturmåling af, hvordan det står til med it-brugen i både den offentlige og den
private sektor. IT i praksis 2014 viste blandt andet, at:
•

Danske virksomheder skruer op for it-sikkerheden, men det sker ofte kun på papiret.
Mange undlader at teste, om it-sikkerheden nu også fungerer i praksis.

•

Andelen af danskere, der synes, det er acceptabelt at anvende velfærdsteknologi til personlig pleje og omsorg, er faldet med 10 procent i løbet af blot et år.

Læs flere historier her
Læs et white paper med udvalgte konklusioner IT i Praksis 2014 her
DANSK IT har i samarbejde med Danske IT Advokater i foreningsåret udarbejdet en vejledning
om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i Cloud Computing kontrakter. Vejledningen fik
stor bevågenhed ved udgivelsen tilbage i september 2014.
Vejledningen kan læses her

It-priser

BEC blev den 19. november belønnet med DANSK IT’s årlige EA-pris. Prisen gives til en virksomhed, som har udmærket sig i at skabe resultater, sammenhæng og struktur ved hjælp af
Enterprise Arkitektur (EA).
Når valget faldt på BEC, skyldes det, at BEC har skabt god sammenhæng mellem forretning og
it, god sammenhæng mellem arkitekturarbejdet og it (fagteams), og dokumenteret forretningsværdi, overordnet fokus på kunde leverancer med arkitektur i udviklingsproces, begrebsanalyse
og servicedesign.
Læs mere her
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Hvert år uddeler DANSK IT en ildsjælspris til et af foreningens mange medlemmer, der har udført en ekstraordinær og engageret indsats for at fremme de tanker og ideer, der ligger bag en
forening som DANSK IT. I år gik prisen til professor på CBS Niels Bjørn-Andersen.
Læs mere her

